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Magyarkan izsa

A JOZSEF ATTILA XONYWAN MUNKAPROGRAM-JAVASLATA A 2015. NVNN

1. ELOSZO

A konyvt6r nevelo, onmrivelo, onmrivel6st 6sthjekodzt6st egyarSnt szolgSl6 munkSjSval elosegiti
a lakoss6g 6ltal6nos ds szakmai muvelts6gdnek novekeddsdt.

Biztositja a kultur6hoz a muveloddshez, a tanulSshoz, az 6rkdpzdshe4 akozlleti ds a szakmai
tiljekoz6ddshoz, valamint az igdnyes sz6rakozSshoz sziiks6ges konyvt6ri anyagokat, 6s e t6ren
szol 96ltat6sokat nyujt.

2. ALAPTEVEKENYSEG

A kdnyvtr{r fontos szerepet villlal az olvas6si kultflra terjesztds6ben, szinvonali{nak emel6s6ben,
az olvas6vd val6 nevelds fejlesztdsdben. E feladatok ell6t6sa soriln elsosorbanaz ifiris6g igdnyeit valamint
a lakossiig anyanyelv szerinti osszetdteldt vessztik figyelembe. A magyarkanizsai J6zsef Attila Konyvtar

az informilci6s tarsadalom s a mindeniitt jelen l6v6 multikultur6lis viszonyok kozdtt olyan nyitott
muvelod6si 6let kialakitasSban fhradozik, amelynek ismdrve a kills6 hatrisokra fog6kony, azokat
folyamatosan feldolgomi 6s integr6lni k6pes kulfiira, amely dnazonossSgSt nem vdltozatlans|gban 6rzi,
hanem tudatos megirjul6sban 6s szint6zisben munkSlja ki. Ennek, a kor 6ltal megktivetelt, nyitott

telepiildskultura fenntarlls6nak ds tov6bbdpitdsenek az elemei: az anyanyelvii kultura magas szintii
6polasa, ds a kdrnyezetnyelv hatdkony 6pol6sa.

Az elkdvetkez6 esztend6ben Konyvt6runk tov6bbra is vdgzi a tdrv6ny 6ltal ellirt alapveto
feladatait: gyrijti (feldolgozza),megorzi 6s az olvas6 rendelkezdsdre bocsdjtja gyiijtemdny6t.

A 2015-6s 6vben fijabb konyvek beszerzdsdt tevezzik v6s6rl6ssa1, ajdnddk ritj6n, a kiad6

adom6nyakdnt, a szerz1 aj 6nddkak6nt stb.

Konyw6runkban folytat6dik a helyismereti gyiijtem6ny megalapozflsa 6s feldolgoz6sa.

A 2015-<is dvben tovribb folytat6dik a konyvt6r 6llom6nyrinak szdmit6glpes feldolgoz6sa.



2015-ben tewezzik honlapunkon a hangoskrinyvt6r b6vitds6t 6s lehet6vd szeretndnk tennt az
olvas6k r6,szdre azintemetkorl6tlan hasmillatit. A felvitt inform6ci6k nagysSga miatt sziiksdgess6 v6lik
legal6bb 3 gigabite-ra b6viteni honlapunk trirhelydt.

3. MUVELOOEST nS OrUtASr rnvnrcNysEcEK

A tdli sziinid6ben, sziinidei foglalkozdsokat szerveaink, majd pedig j anufur 2l-t6l ki6llit6st
kdszittink a di6kok 6ltalkeszitett alkotisokb6l. A gyermekoszt6lyon a t6li id6szakban ki6llft6st k6szitiink
a farsang idej6n "Es elj6 a farsang" cimmel.

A K0nyvtar 2015-ben is szdmos kiSllit6s, vitaest, ir6-olvas6 tal6lkoz6, kdnyvbemutat6, irodalmi
mrisor valamint ismeretterjeszto el6ad6s szinhelye lesz, kiil<inos tekintettel az illtalfnos 6s a kozdpiskolis
tanul6k igdnyeire.

2015. dprilisdbanaktilt6szet napj6n versmond6 verseny't szerveziink azSltalflnos- ds kdzdpiskola
tamrl6inak.

MSjusban megtartjuk az iskokiskor el6fii gyerekek kdzs6gi mesemond6 verseny6t.

42014/2015-6s tan6vben kdpz6miivdszeti 6s irodalmi piiyizatot hirdetiink az6ltal6nos iskolSk
6s a koz6piskola rdsz6re. A kdnyvtdrban szervezndnk meg kiemelked6 teljesif,ndnyt nyfjtott di6kjaink
bemutatkozdsat.

Ezen a ny6ron is megszervezzik az olvas6napl6 irhst a kdzsdg 6ltalSnos iskolSsai rdsz6re, az
olvas6s ndpszeriisitdse drdekdben. A diSkoknak 5 db krinyvet kell elolvasni ds dletkoruknak megfelel6en
feldolgozri.

2015 szeptember els6 hete hagyom6nyosan a magyarkanizsai ir6tabord, amelynek minden dvben
konyvt6runk az egylk szewezbje.

Az 6ltal6nos iskola aIs6 tagozatosai rdsz6re foll'tatjuk a kdnyvt6ri foglalkoz6sokat, amelynek
c6lja a konyv- 6s kdnyvt6rhasn6lati ismeretek elsaj6tit6sa.

Helyet adturk a Brirka irodalmi csapat6nak.

Anyagi lehet6s6geink ds a kin6lat fiiggv6ny6ben k6nyvbemutat6kat, foly6iratok 6s kiad6k
bemutat{s5t i s tervezzrik.

Nemzetktizi egyiittmrik<id6s keretdben tov6bbra is 6poljuk kapcsolatainkat a kiskunhalasi,-
budadrsi-, tatai 6s nagykanizsai k<inyvtdrakkal.

Szakmai thjekoz6dils c6lj5b6l tewezzik a belgrddi-, az rijviddki-, a budapesti-, a kecskemdti 6s a
szegedi nemzetkdzi kdnyvki6llftr{sok megtekintdsdt.

Aktiv tagjai maradunk a Kapocs Kcinyvtr{ri Csoportnak.

Kdnyvtdrunk tov6bbra is egytittmrik<jdik a kultur6lis 6s muv6szeti egyesiiletekkel, valamint a kozsdg
iskol6ival.

Ktizds programokat tervezUnk a magyarkanizsai Region6lis Kreativ Miihellyel :

- Vallom6sok a muv6szetr6l - venddg Kodol{nyi Gyula, kolto, ir6 ds LukScs S6ndor, szindsz

- Vas6rnapi kdnyvbemutat6- Foly6t6l foly6ig - vend6g Villinyi L6szl6, ir6



- Kanizsai drtdkeink - koncert 6s szavalatok

- Vallom6sok a muvdszetrol - venddg Tamds Menyhdrt, k6lto, ir6 6s RSckevei Anna, sztnmivesz.

4. FELTETELEK A PROGRAM VEGREHAJTASATTOZ

4.1. Epiilet

A magyarkanizsai J6zsef Attila K6nyvt6r sz6khelye Magyarkanizsiln a Damjanich utca 2. szdm
alatt tal6lhat6. Maga a konyvtrir dpiilete jelen pillanatban kieldgit6 6s eleget tesz a rendes kdnyvtSri
tevdkenysdg ell6t6s6r4 de a 2015-ds 6vben sztiksdg lesz az dpiilet tatarozhsfura. meszel6sre, festdsre €s
kisebb j avitisi munk6latokra.

4.2. Felszerel6s

A kdnyvtrlr felszerelts6ge kiel6git6, de a jdvoben b6viteni kell a szSmft6gdprillomhnyt, ezdrt terveziink
mdg2 szhmit6gdp ds ery fdnym6sol6gdp v6s6rl5srit.

4. 3. Foglalk oztatottak

A magyarkanizsai J6zsef Attila Konyvt6rban ndgy egyetemi v6gzettsdgu k6nyvtrlros, egy adminisztrativ
munk6s 6s kdt segddszem6lyzet van 6lland6 munkaviszonyban. A kdnyv6llomhnyra 6s a normativdkra
val6 tekintettel indokolt lenne mdg rijabb munkaero alklamazhsa, de a munkahelyi megszoritiisok miatt
ezt most mdg nem tudjuk megval6sitani.

Tovdbbra is tdrekedni fogunk arra hory kOnyvt6rosaink mindl tdbb szakmai tovdbbk6pzdsen vegyenek
rdszt, szemin6riumok, tan6cskoz6sok keret6n beliil.

Szeretn6nk bevezetni a heti belso tan6cskozisokat, amelyen megbeszdlndnk a heti teend6ket, terveinkben
elol6tott feladatok megval6sitSsft.

A K6nyvt6r lgazgatbbizotts6ga hdromhavonta iil ossze de sztiksdg szerint tcibbszdr is, mig azEllen6rz6
bizotts6g sziiksdgszerint tart rildst, amelyen megvitatjrik a hat6skoriikbe tartoz6 k6rd6seket.

Tisztelettel,

Katkics Zoltin

a J6zsef Attila Kdnyvt6r igazgat6j4


